
 كيمياء(الحادي عشر )الصف  – عقول مبدعة                                                 )كيمياء( شرحادي عالالصف  – عقول مبدعة

   علم الكيمياءم                                                                      أ/ رمضان عبدالحليم                 معلم الكيمياء                                                    أ/ رمضان عبدالحليم          
  

  أ اكس يد عنارص ادلورة الثالثة( 3-6نشاط )
     فادرسه جيدًا مث أ جب: ،اخملطط اذلهىن أ سفل أ نواع أ اكس يد عنارص ادلورة الثالثةيوحض  -1

 

 

 

 

 

 

 

 ()درجتان                    .(2،  1) طاأ مكل اخملطط السابق بكتاب اللكامت املناس بة ماكن النق -أ  

   (1:)  ..............................................................                         (2:)  ..............................................................                       

 (انتدرج )                                              (.X ، Zالصيغة الكمييائية لل اكس يد )  ما -ب

  ...................................................................................... (:Zال كس يد )    ............................................................................................ (:Xال كس يد )

 (تاندرج )     ا ن وجدت.( مع املاء وامحلض والقلوي مع كتابة املعادالت W) بتفاعل ال كس يد تنبأ   -ج
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 (درجات 4)                                               من حيث:  ( Y  ،Tل اكس يد ) ا صف -د

                 .     التوصيل الكهريب( -درجة اال نصهار  -الرتكيبية  البنية -)الرابطة الكمييائية     
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  

...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

     

         ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

 

          )درجة(    :عىل الرتتيب ..................... ، .......................... ( سلواكً Rال كس يد ) ،( Wميتكل الًك من ال كس يد ) -و

            محيض / مرتدد قاعدي / قاعدي                يض / مرتدد مح       محيض / محيض         

  أ اكس يد عنارص ادلورة الثالثة( 3-6شاط )
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   (1:)  ..............................................................                         (2:)  ..............................................................                       

 (انتدرج )                                              (.X ، Zالصيغة الكمييائية لل اكس يد )  ما -ب

  ...................................................................................... (:Zال كس يد )    ............................................................................................ (:Xال كس يد )

 (تاندرج )     ا ن وجدت.( مع املاء وامحلض والقلوي مع كتابة املعادالت W) بتفاعل ال كس يد تنبأ   -ج
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 (درجات 4)                                               من حيث:  ( Y  ،Tل اكس يد ) ا صف -د
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............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  

...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

     

         ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

 

          )درجة(    :عىل الرتتيب ..................... ، .......................... ( سلواكً Tال كس يد ) ،( Wميتكل الًك من ال كس يد ) -و

            محيض / مرتدد قاعدي / قاعدي                يض / مرتدد مح       محيض / محيض         

 ......(1)......أكاسيد: 

 أكاسيد عناصر الدورة الثالثة

 

 .......... (2) ........أكاسيد:  متذبذبة أكاسيد

 مثل مثل مثل

R-  ا  كونمأكسيد يتفاعل مع الماء 

 3XO 2H  حمض من النوع

T-  10 أكسيد الفوسفورO4P  

Z-  ذو رابطة أيونية مع بعض أكسيد

 ضخمة يةبنله و الطابع التساهمي

W-  له  و عاليةه درجة انصهارأكسيد

 تساهمية ضخمةبنيه 

X- أكسيد من النوع XO متلك بنية ي

 .أيونية ضخمة

Y-  الصوديوم أكسيد O2Na  

 ......(1)......أكاسيد: 

 أكاسيد عناصر الدورة الثالثة

 

 .......... (2) ........أكاسيد:  متذبذبة أكاسيد

 مثل مثل مثل

R-  ا  كونمأكسيد يتفاعل مع الماء 
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 كيمياء(الحادي عشر )الصف  – عقول مبدعة                                                 )كيمياء( شرحادي عالالصف  – عقول مبدعة

   علم الكيمياءم                                                                      أ/ رمضان عبدالحليم                 معلم الكيمياء                                                    أ/ رمضان عبدالحليم          
  

          

 

 

 (3-6منوذج الاجابة لنشاط )

 
 

رمق 

 السؤال

رمق 

 املفردة
 الاجابة

 ادلرجة

 )معلومات أ خرى(
 رمق الهدف

 مس توى

 التعمل

1 

 أ اكس يد محضية ( 2)        -        أ اكس يد قاعدية ( 1) أ  
 )درجتان(

 للك نقطة درجة مس تقةل عن ال خرى
 تطبيق 6-6

 3O2Al  هو: (Z) ال كس يد       -         MgO  هو:  (X) ال كس يد ب
 (انتدرج )

 للك نقطة درجة مس تقةل عن ال خرى
 اس تدالل 6-8

 ج

  ذلا فهو: : هو أ كس يد الس يلكون(Wال كس يد )

 فهو أ كس يد محيض وابلتايلال يذوب يف املاء وال يتفاعل مع امحلض ولكن يتفاعل مع القلوي 

 

 )درجتان(

 درجة للوصف

 درجة للمعادةل

 اس تدالل 6-5

 د

 البنية الرتكيبية: أ يوين خضم -نوع الرابطة الكمييائية: أ يونية  (:Yال كس يد )

 التوصيل الكهريب: جيد التوصيل للكهرابء -ال نصهار: مرتفعة درجة ا               

 البنية الرتكيبية: جزيىئ بس يط -نوع الرابطة الكمييائية: تسامهية  (:Tال كس يد )

 التوصيل الكهريب: ال يوصل الكهرابء -درجة اال نصهار: منخفضة                

 درجات( 4)

 للك أ كس يد درجتان مس تقةل عن ال خرى
 معرفة 6-9

 تطبيقJ 6-6 واحدةدرجة  محىض / محيض و


